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KORTFATTAD MOTIVERING

Det föreslagna programmet ska bidra till uppbyggnaden av en oberoende europeisk kapacitet 
för rymdövervakning och spårning (SST), i syfte att förebygga och kontrollera den ökande 
risken för kollisioner mellan rymdinfrastruktur och andra rymdfarkoster eller rymdskrot. 
Medlemsstaterna ska bidra med sina egna sensortillgångar, medan unionen ska stå för ramen 
och ett ekonomiskt bidrag, och därigenom garantera tre viktiga funktioner: nätverk av 
sensorer, databehandling, användartjänster. Programmet kommer, framför allt på grund av 
SST-systemets säkerhetsaspekter, att ledas av EU snarare än av Europeiska 
rymdorganisationen.

Föredraganden ställer sig bakom detta strategiska projekt som är centralt för oberoendet och 
säkerheten hos viktiga europeiska tillgångar, inte minst inom de två storskaliga EU-projekten 
Egnos/Galileo och Copernicus.

Föredraganden konstaterar dock att den springande punkten är hur SST-stödprogrammet ska 
finansieras. Enligt förslaget till förordning ska medel visserligen tas från andra relevanta 
program, i full överensstämmelse med deras rättsliga grund. Men trots att det anges att 
Galileo, Horisont 2020, fonden för inre säkerhet och Copernicus ska bidra ingår Copernicus 
ännu inte i själva förslaget till rättsakt, och storleken på de respektive bidragen framkommer 
inte heller. Förslaget till rättsakt tar inte ens upp det belopp som anges i kommissionens 
motivering, dvs. 70 miljoner euro under sju år. Slutligen preciserar det inte hur 
unionsfinansieringen ska fördelas på de huvudsakliga kommande uppgifterna.

Föredraganden har försökt åtgärda dessa brister genom att införa ett högsta belopp och genom 
att se till att programmen Egnos/Galileo och Copernicus, som hör till dem som främst 
kommer att gynnas av SST-kapaciteten, också är dess främsta bidragsgivare, medan andra 
program endast bör ha en underordnad roll. Utnyttjandet av anslagen till Horisont 2020 
i synnerhet, bör strikt begränsas till dess egna verksamhetsområden – rymd- och 
säkerhetsforskning. Föredraganden föreslår även att anslagen ska delas upp på 
SST-programmets tre viktigaste funktioner. Slutligen bör kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att klargöra finansieringsarrangemang och 
finansieringsprioriteringar, och för att avsevärt frångå den fastställda fördelningen om så 
krävs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
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Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 
specifikationerna och platsen för vissa 
rymdföremål kan komma att påverka 
EU:s eller medlemsstaternas säkerhet. 
Lämpliga säkerhetsöverväganden bör 
därför beaktas vid inrättandet och driften 
av nätverket av SST-sensorer, kapaciteten 
att bearbeta och analysera SST-data och 
tillhandahållandet av SST-tjänsterna. Det 
krävs därför att man fastställer allmänna 
bestämmelser om användningen och säkra 
utbyten av SST-data och SST-information 
mellan medlemsstaterna, EUSC och 
mottagarna av SST-tjänsterna i detta 
beslut. Dessutom bör Europeiska 
kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten fastställa vilka 
samordningsmekanismer som krävs för att 
ta itu med de frågor som rör 
SST-stödprogrammets säkerhet.

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 
specifikationerna och platsen för vissa 
rymdföremål kan komma att påverka 
EU:s eller medlemsstaternas säkerhet. 
Lämpliga säkerhetsöverväganden bör 
därför beaktas vid inrättandet och driften 
av nätverket av SST-sensorer, kapaciteten 
att bearbeta och analysera SST-data och 
tillhandahållandet av SST-tjänsterna. Det 
krävs därför att man fastställer allmänna 
bestämmelser om användningen och säkra 
utbyten av SST-data och SST-information 
mellan medlemsstaterna, EUSC och 
mottagarna av SST-tjänsterna i detta 
beslut. Befintlig infrastruktur och expertis 
bör i detta avseende utnyttjas för att 
undvika dubbelarbete, göra besparingar 
och skapa synergier. Dessutom bör 
Europeiska kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten fastställa vilka 
samordningsmekanismer som krävs för att 
ta itu med de frågor som rör 
SST-stödprogrammets säkerhet.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 
av unionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget18. Unionens 
anslag till SST-stödprogrammet bör tas 
från de relevanta program som avses i den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020. 

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 
av unionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget18. Unionens 
anslag till SST-stödprogrammet bör vara 
70 miljoner euro i löpande priser. Det bör 
främst tas från program med inriktning på 
rymdpolitik i den fleråriga budgetramen för 
2014–2020, dvs. Egnos/Galileo och 
Copernicus, företrädelsevis genom 
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särskilda budgetposter inom dessa 
program, samtidigt som man ser till deras 
egna målsättningar inte äventyras. I vissa 
fall bör bidrag från fonden för inre 
säkerhet och Horisont 2020 också vara 
möjliga, men då strikt begränsas till de 
insatser som avses i deras grundläggande 
rättsakter och som rör skydd av kritisk 
infrastruktur respektive rymd- och 
säkerhetsforskning. En eventuell höjning 
av unionens bidrag bör tas från 
Galileoprogrammet och 
Copernicusprogrammet. 

______________ ________________
18 EUT L 298, 26.10.2012, s.1. 18 EUT L 298, 26.10.2012, s.1.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För tydlighetens och 
ansvarsskyldighetens skull bör detta 
högsta belopp delas upp på diverse 
kategorier i enlighet med de mål som 
fastställs i denna förordning. 
Kommissionen bör kunna omfördela 
medel från ett mål till ett annat och bör 
göra detta genom en delegerad akt om 
avvikelsen är mer än fem procentenheter. 
Kommissionen bör även anta delegerade 
akter för att precisera de 
finansieringsarrangemang och 
finansieringsprioriteringar som ska 
komma till uttryck i arbetsprogrammet.
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska 1. Kommissionen ska

a) förvalta de medel som ska avsättas till 
SST-stödprogrammet och säkerställa 
genomförandet av SST-stödprogrammet,

a) förvalta de medel som ska avsättas till 
SST-stödprogrammet och säkerställa 
genomförandet av SST-stödprogrammet 
med öppenhet och klarhet omkring de 
olika finansieringskällorna,

b) vidta de åtgärder som krävs för att 
identifiera, kontrollera, begränsa och 
övervaka de risker som är förknippade med 
programmet,

b) vidta de åtgärder som krävs för att 
identifiera, kontrollera, begränsa och 
övervaka de risker som är förknippade med 
programmet,

c) i samarbete med Europeiska 
utrikestjänsten inrätta nödvändiga 
samordningsmekanismer för att säkerställa 
programmets säkerhet.

c) i samarbete med Europeiska 
utrikestjänsten inrätta nödvändiga 
samordningsmekanismer för att säkerställa 
programmets säkerhet.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska även säkerställa att 
SST-stödprogrammet kompletterar 
forskningsverksamhet som rör skyddet av 
rymdbaserad infrastruktur och som 
bedrivs inom ramen för 
Horisont 2020-programmet, vilket 
inrättades genom [en hänvisning till 
Horisont 2020-förordningen kommer att 
läggas till efter antagandet]. Den ska även 
främja dess komplementaritet med annan 
europeisk och internationell verksamhet 
på detta område.

Motivering

Uppgifter som nu endast tas upp i skälen tas härigenom med i själva lagtexten.
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska unionens satellitcentrum
(EUSC) ska delta i genomförandet av 
syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 
för finansiella bidrag från
SST-stödprogrammet förutsatt att det avtal 
som avses i artikel 10 tecknas.

Förutsatt att dess grundläggande rättsakt 
ändras ska Europeiska unionens 
satellitcentrum (EUSC) delta i 
genomförandet av syftena i artikel 3 c och 
ska vara behörigt för finansiella bidrag från
SST-stödprogrammet förutsatt att det avtal 
som avses i artikel 10 tecknas.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens anslag till 
SST-stödprogrammet ska tas från andra 
program som omfattas av den fleråriga 
budgetramen för 2014–2010, i full 
överensstämmelse med deras rättsliga 
grund. 

1. Unionens bidrag till 
SST-stödprogrammet ska vara 
70 miljoner euro för perioden 2014–2020 
i löpande priser, som främst, och i lika 
delar, ska tas från de program som inrättats 
genom följande rättsakter:

De relevanta program från vilka medel 
skulle kunna tas omfattar de program 
som inrättats genom följande rättsakter:
a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 
och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen, artiklarna 1, 3 
c och 3 d och 4.

a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 
och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen, artiklarna 1, 3 
c och 3 d och 4. 

aa) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om inrättande av 
Copernicusprogrammet, artikel 5 c.

b) Rådets beslut nr […] om inrättande av 
det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020, 
artikel 2.2 b och 2.2 c, bilaga II punkt 1.6.2 
d och bilaga III punkt 6.3.4.

Delar av bidraget få även, i begränsad 
utsträckning och i enlighet med 
programmens grundläggande rättsakter, 
tas från program som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om inrättande, 
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som en del av fonden för inre säkerhet, av 
ett instrument för ekonomiskt stöd till 
polissamarbete, förebyggande och 
bekämpande av brottslighet samt 
krishantering, artikel 3.2 b, och 
artikel 3 e, samt rådets beslut nr […] om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020, 
artikel 2.2 b och 2.2 c, bilaga II 
punkt 1.6.2 d och bilaga III punkt 6.3.4.

c) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om inrättande, 
som en del av fonden för inre säkerhet, av 
ett instrument för ekonomiskt stöd till 
polissamarbete, förebyggande och 
bekämpande av brottslighet samt 
krishantering, artikel 3.2 b och 3.3 e.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Anslagen ska täcka de mål som 
fastställs i artikel 3 i enlighet med 
följande:
a) Sensorfunktion [X] procent.
b) Bearbetningsfunktion [X procent].
c) Servicefunktion [X procent].

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om det visar sig nödvändigt att avvika 
från tilldelningen till ett särskilt mål med 
mer än 5 procentenheter ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
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artikel 14a för att ändra fördelningen.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 14a i syfte att precisera de 
finansieringsarrangemang och 
finansieringsprioriteringar som ska 
komma till uttryck i arbetsprogrammen i 
enlighet med artikel 6. Kommissionen ska 
anta en delegerad akt under det första 
året efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga budgetanslagen ska godkännas 
av den budgetansvariga myndigheten inom 
de tidsramar som planeras för denna 
verksamhet inom ramen för de program 
från vilka anslagen tas.

2. De årliga budgetanslagen ska godkännas 
av den budgetansvariga myndigheten inom 
de tidsramar som planeras för denna 
verksamhet inom ramen för de program 
från vilka anslagen tas. En eventuell 
höjning av unionens bidrag ska tas från 
Galileoprogrammet och 
Copernicusprogrammet.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka 1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av SST-stödprogrammet 
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genomförandet av SST-stödprogrammet. och årligen informera Europaparlamentet 
och rådet.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 11 ska ges till 
kommissionen från och med den dag då 
denna förordning träder i kraft.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 11 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
avses i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 11 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
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kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Inbegriper relevanta bestämmelser om delegerade akter.
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